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729/2015

Statsrådets beslut 
om överföring av en del av Kuopio stad till Rautavaara kommun

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. och 19 § 2 mom. 1 punkt i kommunstruktur-
lagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

 Ändring i kommunindelningen

Från Kuopio stad till Rautavaara kommun överförs följande fastigheter och delar av 
fastigheter: i sin helhet fastigheter 297-509-8-26 Koivula och 297-509-8-4 Lähteenpuro 
samt delar av fastigheter 297-509-8-25 Vimppula och 297-509-10-13 Niittyjärvi.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning 

Överföringen föranleder inte ändringar på judiciell och administrativ indelning.

Verkningar på språklig indelning 

Överföringen föranleder inte ändringar på kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling
och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kom-
munala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. 

Besvärsanvisning

Enligt 53 § 3 mom. i kommunstrukturlagen får ändring i beslutet genom besvär sökas
av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen.

Ändring i ett beslut söks genom besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabi-
ansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i Finlands
författningssamling.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktupp-
gifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunder-
na för ändringarna.  
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RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:19 § 1 mom. 2 punkt
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